
 

 

 

 

 

 
Betreft: aanmelding nieuwe leerlingen 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wat fijn dat u interesse hebt voor onze school. U bent samen met uw kind(eren) van harte welkom! 

Hierbij ontvangt u het aanmeldformulier voor nieuwe leerlingen. We willen u vragen de leerling die 

straks onze basisschool hopen te bezoeken, op te geven. Voor alle duidelijkheid zetten we hier onder 

nog een aantal zaken op een rijtje die belangrijk zijn om te weten. 

 

Gegevens aanmeldformulier 

De gegevens die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier, worden opgeslagen in de 

leerlingadministratie (Parnassys) van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk 

behandeld. Op onze administratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit 

betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot de 

administratie is beperkt tot personeel dat de gegevens beslist nodig heeft. U heeft als ouder het recht 

om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (uiteraard voor zover die informatie betrekking 

heeft op uw eigen kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij - op uw 

verzoek -  de informatie verbeteren of aanvullen.   

 

Digitaal leermateriaal 

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen 

ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken 

gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.  

 

Delen van leerlinginformatie 

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor 

geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Een voorbeeld van een wettelijke verplichting 

is het uitwisselen van informatie als leerlingen na groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaan of als er 

tussentijds een overgang plaatsvindt naar een andere school.  

 

Belboom 

Als school gebruiken we een belboom om bij onvoorziene situaties snel en adequaat te kunnen 

communiceren. De belboom wordt door de leerkracht aan het begin van het cursusjaar opgesteld en 

wordt alleen verspreid onder de ouders van de betreffende groep. Als u er bezwaar tegen heeft, wordt 

uw telefoonnummer niet gedeeld.  

 

Wilt u aangeven of u wel of geen bezwaar heeft? 

 

Hierbij maak ik 

0     wel bezwaar 

0     geen bezwaar  

tegen het verspreiden van een belboom met de naam van mijn kind en telefoonnummer.  

 

De toestemming wordt gevraagd voor de inschrijvingsduur van uw kind. U kunt een eenmaal gegeven 

toestemming op ieder gewenst moment wijzigen en/of intrekken.  



Foto’s 

Op onze school maken de leerkrachten regelmatig foto’s van activiteiten met de kinderen. Deze foto’s 

worden gebruikt in de schoolgids, nieuwsbrieven (voor ouders) of op de website geplaatst. De foto’s 

en nieuwsbrieven op de website zijn niet algemeen toegankelijk, maar staan achter een login. Het 

wachtwoord dat nodig is om in te kunnen loggen wordt alleen met ouders van onze school gedeeld.  

Voor het plaatsen van de foto’s in de schoolgids, nieuwsbrief en op het beveiligde deel van de website 

vragen wij uw toestemming. 

 

Wilt u aangeven of u wel of geen bezwaar heeft? 

 

Hierbij maak ik 

0    wel bezwaar 

0    geen bezwaar  

tegen het plaatsen van foto’s op het beveiligde deel van de website van school, in de schoolgids of 

nieuwsbrief 

 

De toestemming wordt gevraagd voor de inschrijvingsduur van uw kind. U kunt een eenmaal gegeven 

toestemming op ieder gewenst moment wijzigen en/of intrekken. 

 

Voor het plaatsen van foto’s in een advertentie of de homepage van de website zullen we u altijd apart 

benaderen en om toestemming vragen.  

 

Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar 

geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen 

en delen van beeldmateriaal op internet en social media.  

 

Zorgpas/ID bewijs 

Vergeet u niet bij het invullen van dit aanmeldformulier een kopie van de zorgpas/ID bewijs van uw 

kind toe te voegen waarop het  BSN-nummer staat dat uw kind van de belastingdienst heeft 

toegewezen gekregen. Heeft u geen zorgpas/ID bewijs, dan graag een document van de gemeente 

waarop het nummer van uw kind vermeld is. 

 

Kledingregels 

Om misverstanden en onduidelijkheden te voorkomen willen we u wijzen op de regels t.a.v. kleding en 

uiterlijk die bij ons op school gelden1: 

   De meisjes dienen in rok of jurk gekleed te zijn, niet in lange broek.  

Kleding moet eerbaar zijn; daarom hebben zowel jongens als meisjes in de zomertijd 

geen shirts of jurken aan zonder mouwtjes aan en geen gedeeltelijk ontblote ruggen. 

   Verder zijn grote oorbellen en andere opsmuk niet gewenst.  

Zie de schoolgids voor een nadere uitleg wat betreft de uitwerking van de christelijke identiteit in de 

praktijk.  

 

 

We vertrouwen op een goede samenwerking en wensen u en uw kind(eren) een goede tijd toe op 

onze school.   

 

H.J. den Ouden 

Directeur 

 

  

 
1 Dit geldt ook voor moeders/zussen/oma’s bij alle activiteiten onder schooltijd en/of waar leerlingen bij aanwezig zijn. 

Uitgezonderd haal/brengmoment van leerlingen.  



 

 

 

 

Aanmeldingsformulier School met de Bijbel Streefkerk  

 
Achternaam   : _______________________________________ 

Voornamen (voluit)  : _______________________________________ 

Roepnaam   : _______________________________________ 

Geslacht   : man / vrouw 

Geboortedatum  : _______________________________________ 

Geboorteplaats   : _______________________________________ 

Geboorteland   : Nederland / ______________________________ 

BSN –nummer   : _______________________________________ 

                                     (let op: kopie toevoegen) 

Adres    : _______________________________________ 

Postcode / woonplaats  : _______________________________________ 

Gemeente   : _______________________________________ 

Telefoonnummer/mobiel : _______________________________________ 

Kerkgenootschap  : _______________________________________ 

Gedoopt   : ja / nee 

Huisarts   : _______________________________________ 

Gezinssamenstelling  : _______________________________________ 

Andere (jongere) kinderen + : _______________________________________ 

geboortedatum   : _______________________________________ 

 

Is uw kind voor zover u weet gezond of zijn er problemen en/of afwijkingen m.b.t. zijn/haar 

gezondheid. Zo ja, wat is dat dan?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Was er stagnatie in de ontwikkeling van uw kind? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Mochten deze problemen ontstaan tussen de aanmelding en de datum waarop uw kind naar school 

hoopt te gaan, dan vragen we u dit te melden. 

 

Heeft uw kind een VVE-programma gevolgd? Ja / nee; zo ja, welke en hoelang? 

__________________________________________________________________________ 

 

Overige specifieke opmerkingen die voor school van belang zijn: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Is de leerling ingeschreven geweest bij een andere school? Ja / nee 

 

Naam school van herkomst:  _____________________________________ 

Plaats school van herkomst:  _____________________________________ 

   

  



   Verzorger 1 (vader)  Verzorger 2 (moeder) 

Relatie tot het kind : ___________________       ____________________ 

Naam   : ___________________ ____________________ 

Adres   : ___________________       ____________________ 

Woonplaats  : ___________________ ____________________ 

Geboortedatum : ___________________ ____________________ 

Mobiele nummer : ___________________ ____________________ 

Email adres  : ___________________       ____________________ 

Alle mail ontvangen : ja / nee   ja / nee 

Inlog Ouderportaal : account via mail vader en / of account via mail moeder (juiste omcirkelen) 

 

Het beroep van: 

Vader: ______________________ moeder: ________________________ 

 

Kerkgenootschap: 

Vader: ______________________ moeder: ________________________ 

 

Burgerlijke staat: _______________________________________________ 

 

In geval van echtscheiding: hoe is de ouderlijke macht geregeld?2 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Naam (incl. relatie tot het kind) en telefoonnummer bij afwezigheid van u als ouder(s): 

__________________________________________________________________________ 

 

Verder vragen we uw aandacht voor het volgende: 

 

Het kan voorkomen dat uw kind tijdens het verblijf op school ziek wordt, zich verwondt, door een 

insect wordt gestoken etc. In zo’n geval zal de school altijd contact opnemen met de ouders/verzorgers 

of met een andere, door hen aangewezen, personen. Een enkele keer komt het voor dat deze niet te 

bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet zal de leraar een zorgvuldige afweging maken of uw kind 

gebaat is met een ‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden. Gaat u daarmee 

akkoord?  ja / nee 

 

Door dit formulier in te vullen en te ondertekenen verklaart u zich akkoord met de grondslag van de 

School met de Bijbel en de uitwerking daarvan zoals die nader verwoord is in de aan u uitgereikte 

schoolgids. 

 

Verder verklaart ondergetekende dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. 

 

Datum: _____________________  Plaats: _________________________ 

 

 

Handtekening verzorger 1:   _____________________________________ 

 

 

Handtekening verzorger 2:  _____________________________________ 

 
2 De school hanteert het protocol ‘informatievoorziening gescheiden ouders’ wat u overhandigd zal worden. 


